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RESUMO

Diversas alterações ósseas como a osteonecrose da cabeça do fêmur e a não junção distal da tíbia caracterizam pela dificuldade de 
remodelamento ósseo e cura. Portanto com a finalidade de proporcionar reparos ósseos através de técnicas minimamente invasivas, a terapia 
com células tronco tem sido um potencial método de se gerar novos tecidos e acelerar o processo de reparo. Sendo assim, este projeto visa à 
diferenciação de células tronco mesenquimais derivadas de tecido adiposo humano em osteoblastos, proporcionando uma base para o 
desenvolvimento de futuros trabalhos nos campos de engenharia de tecidos e medicina regenerativa. Os objetivos deste estudo foram 
caracterizar as células tronco do tecido adiposo humano (hASCs) e diferênciá-las em osteoblastos. O tecido adiposo fornece uma grande 
quantidade de células tronco adultas que apresentam diferenciação in vitro nas linhagens de adipócitos, condrócitos, osteoblastos, células 
neurais, endoteliais e cardiomiócitos. As hASCs podem ser obtidas a partir da digestão da fração vascular estromal desse tecido. Para 
caracterização das hASCs são utilizadas técnicas imunofenotípicas que identificam marcadores de superfície de células tronco mesenquimais, 
como CD90, CD73 e CD105. Quando estimuladas por sinais moleculares adequados como fatores de crescimento e proteínas da matriz 
extracelular como colágeno e osteonectina, as hASCs podem diferenciar-se em osteoblastos e servir de fonte celular para o reparo de defeitos 
ósseos. Várias moléculas tem sido associadas à diferenciação dos osteoblastos e podem ser utilizadas como marcadores da atividade dessas 
células, dentre elas a enzima fosfatase alcalina (FA) que aumenta a concentração de íons fosfato levando a mineralização da matriz extracelular e 
o colágeno tipo I que representa 90% do conteúdo proteico na matriz do tecido ósseo. Diversas alterações ósseas como a osteonecrose da cabeça 
do fêmur e a não junção distal da tíbia exigem abordagens terapêuticas que favoreçam o processo de remodelação e cicatrização de forma a 
otimizar a cura. Atualmente o método mais aplicado para reparar defeitos ósseos tem sido a aplicação de auto-enxertos, no entanto esta técnica 
exige a realização de mais procedimentos cirúrgicos para obtenção do enxerto e com isso maiores morbidades são geradas ao paciente tendo em 
vista a criação de uma nova lesão em um tecido antes saudável. Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 
Federal de Minas Gerais (Parecer nº ETIC - 0107.0.203.000-10). Para diferenciação em osteoblastos serão utilizadas população de células extraídas 
de lipoaspirado humano e armazenadas no laboratório de sinalização celular e nanobiotecnologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Para 
realizar a diferenciação das hASCs em osteoblastos, será utilizado o Kit de diferenciação osteogênica. A quantificação de colágeno será realizada 
com o kit collagen assay e da fosfatase alcalina pelo ensaio de BCIP-NBT. A caracterização das hASC foi realizada utilizando citometria de fluxo e 
análise morfológica. A análise dos histogramas das hASCs em meio de cultura basal demonstrou que 99,7% das células expressam CD147, 99,1% 
CD105, 91,7% CD90, 99,4% CD73 e 98,9% CD13. A análise morfológica demonstrou que 99% das células apresentaram caracteristicas
morfológicas de hASCs. Os resultados parciais demonstram que a população de células extraídas do lipoaspirado e armazenadas trata-se de 
células-tronco mesenquimais humana, portanto apresentam grande capacidade de diferenciação.
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